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Jacqueline Kool: ‘Eros in de kreukels’ Verhalen over lijven, leven en lust 
vanuit de kreukelzone. Uitgeverij , Stichting Kreukelzone, Heerenveen 2010.  
ISBN 978-9079529056.  (Lichamelijke Handicap/ ED/1)  
Zie ook: http://www.kreukelzone.org  
 
Soort boek/Stijl/Ziekte: Het boek is opgebouwd uit drie delen: een essay, 
waarin de schrijfster Jacqueline Kool persoonlijke gedachten en ervaringen 
rond lichaam, handicap en seksualiteit verwoordt; vervolgens gaat ze in 
gesprek met een aantal vrouwen die geïnterviewd zijn over hun beleving van 
het lichaam met een handicap of met veel pijn, in relatie tot seksuele activiteit 
en erotiek. Tenslotte laat zij de betrokken vrouwen associatief reageren op een 
aantal vragen, zoals bijvoorbeeld ‘Wat zou je lichaam zeggen als het kon 
praten?’ ‘Wat zijn je associaties bij een aantal woorden rond erotiek en 
lijfelijkheid?’  
Er staan ook enkele gedichten in. Achterin staat een literatuurverwijzing. 
 
Over de schrijfster: Jacqueline Kool (1963) werd geboren met de 
spierziekte SMA. Zij werkt momenteel als zelfstandig adviseur, trainer en 
publicist op het terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een 
beperking. Zij volgde van 1987-1996 de studie Theologie en Samenleving. 
Sinds 2010 is zij lid van de Raad van Advies NSGK voor het gehandicapte 
kind. Bovendien is Jacqueline werkzaam als kennismanager van Disability 
Studies in Nederland, waarvoor zij mede initiatiefnemer was. In vele columns, 
artikelen en voordrachten verwoordt zij haar visie op het leven met 
beperkingen en op de inclusieve samenleving.         
In 2002 kwam van haar het boek uit ‘Goed bedoeld’, onder de naam Jooske 
Kool. Enkele websites: 
http://www.rodeloper.net/jkool.htm ; http://www.rkk.nl/rkk-
platenparadijs/archief/2011/detail_objectID735024.html ; 
http://www.ikonrtv.nl/pastoraat/pastoraat.asp?oId=307&oType=2  
 
Korte beschrijving: In het eerste deel schrijft Jacqueline over haar 
persoonlijke ervaringen en gedachten aangaande het onderwerp.  
Bij het lezen van de bespiegelingen van de schrijfster en de verhalen van de 
geïnterviewde vrouwen zullen velen met een handicap zich kunnen  
herkennen in de problemen en onzekerheden rond erotiek en seks.  
Jacqueline gaat in het tweede deel in gesprek met de geïnterviewde vrouwen, 
aan de hand van drie levensverhalen en acht thema’s die in de interviews 
steeds terugkeerden. De vrouwen vertellen heel open en oprecht hoe zij hun 
lichaam ervaren, koesteren of haten, al naargelang de lichamelijke problemen 
en de behoefte aan seks, aanraking en erotiek.  
Ondanks de vele belemmeringen die een gehandicapte kan hebben bij het 
aangaan van een seksuele relatie, stralen de verhalen toch over het algemeen 
een ambitie uit om hoe dan ook er uit te halen wat er in zit.   
In het laatste deel geven de vrouwen adviezen van verschillende aard: ‘luister 
naar je pijn’; ‘neem een extra onderbroek mee’; ‘wees lief voor jezelf’; ‘laat je 
niet gek maken door alle fijne tips die je krijgt’ enzovoorts.  
 
Wat opviel: De vrouwen zijn erg openhartig over hun eigen gevoelens en 
ervaringen op het gebied van seksuele relaties en de seks en erotiek die daarbij 
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komt kijken. Ze vertellen hoe zij toch op een bepaald moment er mee 
geconfronteerd worden dat seks niet altijd romantisch verloopt doordat ze 
niet alles kunnen wat ze zouden willen,  of dat ze te moe zijn om een handeling 
tot een bevredigend einde te brengen. Sommige vrouwen geven aan dat zij het 
moeilijk vinden om zich letterlijk bloot te geven. Ook komt naar voren hoe 
ellendig het is wanneer je geholpen moet worden bij het vrijen omdat je niet 
voldoende spierkracht hebt om op de goede manier te gaan liggen.  
Ondanks de problemen die er bestaan blijken de meeste vrouwen de moed en 
passie op te brengen om te genieten van de mogelijkheden die er zijn. Een 
eerste vereiste is dat ze respect hebben voor hun eigen lichaam en dat willen 
delen met een partner. 
In de verhalen van de geïnterviewde vrouwen kwamen ook andere facetten 
van het gehandicapt zijn aan de orde. Sommigen vertelden bijvoorbeeld hoe 
zij hun lichaam maar moeilijk ‘mooi’ konden vinden doordat ze in hun 
schooltijd gepest waren om hun uiterlijk c.q. handicap. Ook hadden ze niet 
kunnen leren om als jong meisje de gebruikelijke uitdagingen en 
verleidingstactieken te oefenen met leeftijdgenoten. Zodoende was het soms 
moeilijk om open te staan voor seksuele activiteiten. 
 
Citaten: P. 12: ‘Soms is het niet eens de beperking zelf die parten speelt, 
maar de wijze waarop anderen erop reageren. Maar in die kreukelzone zijn 
evengoed positieve krachten, mensen, situaties, hulpmiddelen, goede wil. De 
kreukelzone is de metafoor voor de speelruimte die zichtbaar wordt als het 
erop aankomt.’ 
P. 21: ‘Waar die begerige blikken andere vrouwen vaak een gevoel gaven dat ze 
tot hun lichaam, hun vrouw-zijn werden gereduceerd, gaven ze mij juist de 
bevestiging dat  mijn lichaam meer was dan een handicap en gaven ze mij een 
completer gevoel als vrouw.’ 
P. 31: ‘Opvallend aan de verhalen van vrouwen met fysieke beperkingen is wel 
dat een mens aan bijna alles went, ook al lijkt het soms in het begin haast 
ondoenlijk om met bepaalde klachten nog een goed leven te leiden. Het zijn 
vooral ernstige pijn, vermoeidheid of energiegebrek en een grote 
onberekenbaarheid van wat je lichaam wel of niet aankan, die het meest druk 
zetten op het leven.’ 
P. 64:‘Fotograaf Rasso Brukert zei eens in een interview in het tijdschrift 
Versie’: “Je eigen lichaam accepteren is een belangrijke stap naar het ervaren 
van liefde, partnerschap en seksualiteit op een zelfbewuste en bevredigende 
manier...”.’ 
P.  110: ‘Lenneke: “Concentreer je niet op wat niet meer gaat, maar op de 
mogelijkheden”.’ 
 
Recensies: http://www.kreukelzone.org/Content/Default.aspx?id=59  
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